
Activitats de matemàtiques per als alumnes de 2n ESO (Grups 2A, 2B, 2C i 2D) 

Del 20 d’abril al 3 de maig 

Amb aquestes activitats treballarem els temes 7 i 8 conjuntament.  

Fixeu-vos bé que en algunes activitats i ha una petita variació de l’enunciat. 

 

Us vindrà bé tenir dues fitxes: 

- Fórmules d’àrees de figures planes (Al final d’aquest document) 
- Fórmules d’àrees i volums, geometria a l’espai (Al final d’aquest document) 

 

Poliedres 

Definició: Poliedre és un cos geomètric tancat, limitat per cares planes, que són polígons. 

Prismes: 

- Llegir la pàgina 170 i 171 (Definició, classificació, desenvolupament i superfície) 
- Llegir la pàgina 199 (Volum d’un prisma) 

Per als que es puguin connectar a la videotrucada, el professor l’explicarà. 

Activitats: 

- Pàg. 170 n a.211 
- Pàg. 171 n a.212, a.213, a.214, a.215. En totes aquestes activitats, a part de fer el 

càlcul de l’àrea, s’ha de fer el desenvolupament de la figura i calcular el volum. 

 

Piràmides: 

- Llegir la pàgina 172 i 173 (Definició, classificació, desenvolupament i superfície) 
- Llegir la pàgina 200 (Volum d’un prisma) 

Per als que es puguin connectar a la videotrucada, el professor l’explicarà. 

Activitats: 

- Pàg. 173 n a.216 i a.217. En totes aquestes activitats, a part de fer el càlcul de l’àrea, 
s’ha de fer el desenvolupament de la figura i calcular el volum. 

 

Prismes i piràmides: 

Activitats: 

- Pàg. 184 n. 7.1 
- Pàg. 185 n. 7.11 
- Pàg. 185 n.  7.14, 7.15 En totes aquestes activitats, a part de fer el càlcul de l’àrea, s’ha 

de fer el desenvolupament de la figura i calcular el volum. 



Poliedres regulars (només hi ha 5) 

- Llegir la definició de la pàgina 175 
- Llegir pàgina 176 i 177 

Activitat: 

- Completa la taula següent:  

 Poliedres regulars  

Nom  Nombre de cares Forma de la cara 

   

   

   

   

   

 

- EXTRA: Pàgina 188 número 7.42 

 

Cossos de revolució 

Definició: són els cossos que obtenim quan girem una figura plana al voltant d’un eix de gir. 

Exemple: 

 

Cilindres: 

- Llegir la pàgina 178 
- -Llegir pàg. 199 Volum d’un cilindre 

Per als que es puguin connectar a la videotrucada, el professor l’explicarà. 

Activitats: 

- Pàg. 178 n a.223, a.227 



- Pàg. 178 n. a.224, a.225 En totes aquestes activitats, a part de fer el càlcul de l’àrea, 
s’ha de fer el desenvolupament de la figura i calcular el volum. 

 

Con: 

- Llegir la pàgina 179 
- Llegir pàg. 200 Volum d’un con 

Per als que es puguin connectar a la videotrucada, el professor l’explicarà. 

Activitats: 

- Pàg. 179 n a.228, a.229 En totes aquestes activitats, a part de fer el càlcul de l’àrea, 
s’ha de fer el desenvolupament de la figura i calcular el volum. 

 

Cilindres i cons 

- Pàg. 185 n 7.12 
- Pàg. 186 n 7.17 a) i b) En totes aquestes activitats, a part de fer el càlcul de l’àrea, s’ha 

de fer el desenvolupament de la figura i calcular el volum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÀREES DE FIGURES PLANES 

 

 



 

 

 

 

ÀREES I VOLUMS (Castellà) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VOLUMS (Català) 

 


